
Bewustmaking en 
security training voor 
uw medewerkers
Uw IT-beveiliging op alles voorbereid

Managed 
Security 

Awareness



Uw gebruikers zijn de zwakste schakel in uw IT-
beveiliging. Hackers en cybercriminelen weten 
dat en kunnen op die manier zelfs de sterkste 
security-oplossingen omzeilen. Zorg er dus voor 
dat elke medewerker zich voortdurend bewust 
is van de risico’s door onvoorzichtig gedrag.

Via Managed Security Awareness van Cheops 
kunnen al uw medewerkers een uitgebreide 
security awareness training volgen. Met online 
modules en phishingsimulaties zullen uw 
medewerkers in staat zijn om cybercrime te 
herkennen, rapporteren en voorkomen.

Bewustmaking en 
security training voor  
uw medewerkers
Service Cyclus

Baseline: Cheops brengt in kaart hoe 
bewust uw gebruikers zich al zijn van 
beveiligingsrisico’s. Dat gebeurt met behulp 
van een Security Awareness Proficiency 
Assessment en een gesimuleerde 
phishingaanval. Door de beginsituatie te 
registreren kunnen we daarna ook heel 
duidelijk het effect meten van de awareness 
trainingen.

Training: Uw gebruikers krijgen een training 
op maat, op basis van hun risicoscore. 
De opleiding gebeurt via interactieve 
modules, video’s, gamification, posters 
en nieuwsbrieven. Met regelmatige 
content updates, gebaseerd op de laatste 
cyberdreigingen, blijven uw gebruikers altijd 
alert en in staat om bedreigingen te herkennen.

Phishing Platform: Met gesimuleerde 
phishingcampagnes houden we uw gebruikers bewust 
van de gevaren van ongewenste mails. De reactie van 
de medewerkers op de fake phishingmails heeft effect op 
hun individuele risicoscore en bepaalt het niveau van hun 
gepersonaliseerde trainingscampagne. De risicoscore 
wordt ook beïnvloed door hun functie in het bedrijf. Zo is 
risicoscore van de CEO of CFO hoger omdat ze toegang 
hebben tot belangrijke bedrijfsinformatie.

Rapportering: We volgen het effect van het Awareness 
Platform op met uitgebreide rapportering, inclusief 
statistieken en grafieken over de resultaten van trainingen 
en phishingcampagnes. Zo krijgt u een duidelijk en 
meetbaar zicht op het rendement. In het online portaal 
kunt u zelf de stand van zaken op de voet volgen.
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De voordelen voor uw organisatie
• Daling beveiligingsrisico
• Korte online trainingsmodules
• Individuele trajecten op maat van elke gebruiker
• Zelf niets installeren of beheren

Goed om te weten
Aangezien beveiligingsrisico’s continu veranderen, is het belangrijk om uw medewerkers niet 
eenmalig maar op geregelde basis bewust te maken van de risico’s door onvoorzichtig gedrag. 
Daarom heeft Cheops een laagdrempelige en budgetvriendelijke oplossing voor u uitgewerkt 
waarbij uw eigen IT-afdeling niets hoeft te installeren of beheren. U kunt rekenen op Cheops voor 
de complete begeleiding en opvolging.

We maken uw gebruikers niet alleen bewust van IT-dreigingen maar ook van bepaalde 
risicovolle gewoontes zoals het onveilig gebruik van toegangsbadges en het noteren van 
wachtwoorden.

Elke werknemer kan de training op eigen tempo volgen. De online video’s zijn kort en dus 
makkelijk tussendoor te bekijken. Als de gebruiker correct reageert op een phishingmail, wordt 
de volgende moeilijker te doorzien. Zo wordt het niveau telkens aangepast.

Cheops verwerkt de meest recente dreigingen in de campagnes en speelt ook in op actuele 
trends zoals veilig thuiswerken en nieuwe regelgeving.



Managed Security 
Awareness 
Maak uw medewerkers bewust van 
de risico’s door onvoorzichtig gedrag.
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